
door vzw de zuidpoort





Beste lezer,

wij, vzw De zuidpoort, zijn een “vereniging waar armen het 
woord nemen”. we bestrijden armoede Vertrekkende vanuit 
ervaringen van mensen in armoede.

in deze strip vertellen mensen in armoede welke stress 
armoede veroorzaakt en welke mogelijkheden ze hebben om 
ermee om te gaan. De aanhoudende zorgen om te overleven zijn 
slopend.

samen hebben we gezocht naar oplossingen waar we zelf 
kunnen aan meebouwen. 
iedereen een volwaardig inkomen geven zou er natuurlijk voor 
zorgen dat mensen veel minder stress hebben. maar op korte 
termijn  kunnen andere initiatieven al een deel van de stress 
aanpakken.

Daarom hebben we naar elkaars ervaringen geluisterd en 
gehoord tegen welke muren we opbotsen, welke deuren 
gesloten blijven of welke sleutels we al gevonden hebben.

In die ervaringen gingen we samen op zoek naar een rode draad. 
Iets wat we willen veranderen. We komen los van de 
persoonlijke ervaring en zoeken welke structuur de stress 
veroorzaakt of in stand houdt.

Daarna onderzochten we samen wie de sleutel tot verandering 
in handen heeft. diegene die daadwerkelijk iets zou kunnen 
veranderen aan het structureel probleem. daarom gingen we 
een samenwerking aan met veel buurtpartners en de stad gent.

dat is in een notendop onze themawerking van de afgelopen 
3 jaren. Om u inzicht te geven in onze lange weg met kronkels 
én resultaten, hebben we ons verhaal op een aangename manier 
voor u opgetekend.

Veel leesplezier!

u aangeboden door
De zuidpoort.

onze Vrijwilligers (=helden) komen samen om 

armoede te bestrijden, vertrekkende vanuit de 

ervaringen van mensen in armoede.



ze maken foto’s van wat 
hen raakt en inspireert.

De zuidpoort is een Gentse vereniging 
waar armen het woord nemen en een 
welzijnsschakel.

onze Vrijwilligers (=helden) komen er 
samen om armoede te bestrijden, 
vertrekkende vanuit de ervaringen van 
mensen in armoede.

welk 
stukje van de 

wereld kunnen 
we nu 

aanpakken?

Het begint  allemaal met een 
frisgewassen groep 
zuidpoorters die een 
wijkwandeling maken in  NieuW 
Gent.

mei 2013

om een nieuw project te starten, werken 
ze samen met kwadraet vzw. Samen 
bedenken ze een traject en werkvormen 
om het beste uit mensen te halen.



het team verdiept zich in het thema ‘stress’. de groep 

ontpopt zich tot een team van superhelden. ze delen 
wat zij daaronder verstaan en leggen dat naast definities 
van wetenschappers.

niet veel 
later 
komen ze 
thuis met 
een hele 
verzameling 
indrukken.

Elke HELD VAN het 

TEAM vertelt wat 

hem of haar het 
meest stress 
bezorgt.

ik heb het 
meest stress 

van mijn 
advocaat!

November 2013

onze helden vinden snel een rode 
draad: al die dingen bezorgen 
mensen in armoede enorm veel 
STRESS! 

Februari 2014

ik krijg 
het meest stress van de school!

Mijn 

sociaal 

assistente 

bezorgt mij het 

meest 

stress!

ik heb het 

meest stress van 

mijn kakkerlakken!

december 2014

NEETegenSTRESS!

ZE slaan de handen in elkaar om 
samen met Centrum Basiseducatie 
leerpunt het vervolg te tekenen.

september 2013



3 thema’s komen steeds terug. 
Daarmee gaan de helden aan de slag:

FEBRUARI 2014

Mensen van de 
Zuidpoort helpen 
mekaar in hun 
moeilijke 
zoektocht naar 
een betere 
woonst.

APRIL 2014

Soms wordt stress veroorzaakt door de woonomstandigheden, de hoge 
kostprijs, de slechte staat (schimmel, kakkerlakken, ..), de lange wachtlijst 
voor sociale woningen, …

Het justitiehuis en een 
vrederechter komen op 
bezoek en informeren 
hen over hoe ze kunnen 
bekomen waar de 
helden recht op hebben.

de helden beluisteren elkaars ervaringen over de ontoegankelijkheid van 
justitie, over slechte relaties met advocaten, …

MAART - MEI 2014

DE GEZONDHEIDSDIENST 
VAN DE STAD GENT stelt 
ZIJN PROEFPROJECT 
‘VEERKRACHT’ voor aan de 
helden. 
Via WORKSHOPS EN 
LEZINGEN WILLEN ZE de 
DREMPELs NAAR 
GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG 
VERLAGEN.

VEEL ERVARINGEN spreken over DE GIGANTISCHE STRESS welke ‘LEVEN IN 
ARMOEDE’ VEROORZAAKT. De helden vertellen ons ook over het gebrek aan 
KANSEN OM TE LEREN omgaan met stress, er over te praten (MET EEN 
PSYCHOLOOG), …



intussen experimenteert het team met verschillende manieren om te 
ontstressen. Elke bijeenkomst testen ze een andere werkvorm uit.

Tai Chi

mindfulness

Yoga

Muziek beluisteren

voorlezen (poezie en verhaal) grappig filmpje bekijken

theeceremonie



elk stressverhaal van het team wordt nauwkeurig genoteerd en 
grondig onderzocht.

over welk 
levensdomein 

(thema) gaat het 
hier?

welke 
rol speelt 

armoede in het 
verhaal?

bijna Elk levensdomein blijkt stress te veroorzaken en 
armoede speelt in alles een rol. 

Na grondig onderzoek ontdekken ze 2 sporen.

- waar kan ik met mijn zorgen 
terecht?

- waar vind ik luisterende 
oren?

- hoe kan ik eenzaamheid 
doorbreken?

- …

- wie luistert er nog écht naar mij?
(los van een takenpakket of 
verwachting)

Help! 
Waar te 

beginnen?

- wie luistert er nog écht 
naar mij? (los van een 
takenpakket of verwachting)

- waarom word ik niet goed 
geïnformeerd?

- ik begrijp de info niet 
goed, het gaat allemaal zo 
snel met moeilijke woorden.

- …

Deel 2 binnenkort in de 
betere boekhandel ;-)



onbevreesd als ze zijn, gaan de helden met hun resultaten naar de raad van 
bestuur van de zuidpoort. 
Ze willen hun steun om de sporen verder te volgen. 
De raad van bestuur is enthousiast en geeft 3 vragen mee om over na te 
denken.

vraag 3: 
Met welke 

vragen trek je 
de wijk in?

ik word 
hier over het 

hoofd 
gezien!

vraag 1: 
wat moet er 
veranderen? 

Heeft het 
voldoende kans 

op slagen?

April 2014

vraag 2: 
met welke 

partners ga je in 
gesprek om tot 
verandering te 

komen?

Antwoord 1:
De daarop volgende maanden trekken onze helden zich terug om verder na 
te denken over de antwoorden op die vragen.
Ze gaan na wat er allemaal bestaat over stress. Ze zoeken plaatsen, 
diensten en mensen die stress proberen te verminderen.

Geestelijke 
gezondheid

Drempels wat is het?

hulp invloeden

bestaand 
aanbod



mei 2014

Antwoord 2:
na overleg vinden ze al snel enkele wijkpartners die mee 
willen bouwen aan het spoor en mee op de trein springen.

Wijkgezondheidscentrum

Straathoekwerk

Buurtwerk

Samenlevingsopbouw

InGent

OCMW

mei 2014

Antwoord 3:
Nu is het Tijd om de mensen in de wijk te gaan 
bevragen. Het team bedenkt een luisterbank op 
wielen om de buurt mee in te trekken. Meteen 
geven ze zelf invulling aan de nood aan meer 
luisterende oren!

juni 2014

en dit is ze dan … onze Luisterbank!



Onze helden oefenen eerst hoe zo een gesprek met een onbekende (van een 
andere planeet?) op de bank kan verlopen.

augustus 2014

In de zomer roepen onze helden 
de hulp in van 2 andere helden. 
Ze schrijven een brief naar de 
schepen van welzijn (resul 
tapmaz) en de schepen van 
armoedebestrijding (rudy 
coddens).

De luisterbank wordt een succes. Nieuw gent heeft een grote nood aan 
luisterende oren. Dat vinden ze onder andere in het wijkrestaurant, dat 
Helaas moet sluiten. OCMW gent springt in de bres en neemt het restaurant 
over. jammer genoeg zonder de vrijwilligers uit de wijk en de gemoedelijke 
sfeer van vroeger.



Beste schepen Tapmaz,

Beste schepen Coddens,

Wij, dat zijn de verenigingen die in Nieuw Gent actief zijn, willen een noodkreet richting 

beleid uitsturen op basis van onze dagelijkse praktijk. De vereenzaming van mensen in 

onze wijk is een immens probleem,  waarbij een goed georganiseerde centrale 

ontmoetingsplaats gewoonweg een noodzaak is. 

Eind juni stopte Wijkresto & Co vzw te bestaan en daarmee sloot ook ons 

buurtrestaurant. We hebben vernomen dat er vanaf eind september een engagement 

is genomen om ervoor te zorgen dat er opnieuw warme maaltijden zullen aangeboden 

worden, nu vanuit het OCMW (OTC), alvast een positieve evolutie.

Maar meteen ook de kans om met deze nieuwe start een belangrijke leemte in de wijk 

Nieuw Gent op te vullen. Namelijk dat een buurtrestaurant meer moet zijn dan een 

plaats waar je terecht kan voor een betaalbare maaltijd. 

In onze werking gaan we dagelijks in gesprek met buurtbewoners die de nood aan een 

ontmoetingsplaats uitroepen. 

• Een plaats waar buurtbewoners elkaar ontmoeten.

• Een plaats waar mensen aanwezig zijn die luisteren.

• Een plaats zonder drempels. Die zo georganiseerd is dat iedereen zich er 

welkom voelt.

• Een plaats waar je het activiteitenaanbod / organisatie-aanbod kan 

raadplegen. Waar ook uitgelegd wordt hoe je een Uitpas gebruikt.

Een goed georganiseerde ontmoetingsplaats biedt kansen voor de verschillende 

diensten en organisaties:

• Vindplaatsgericht (outreachend) werken.

• 0-de lijnhulpverlening in een gezellige niets verplichtende ruimte.  

We zouden onze visie kunnen staven met wetenschappelijke onderzoeken of kunnen 

citeren uit beleidsnota’s, maar we willen graag met u in gesprek gaan op basis van 

onze dagdagelijkse ervaringen. Als we de handen in elkaar slaan komen we hopelijk 

tot een nieuwe stap richting een leefbaar Nieuw Gent! 

Alle onderstaande verenigingen zijn ervan overtuigd dat een ontmoetingsplaats in onze 

wijk een noodzaak is en willen u dan ook graag uitnodigen voor een constructief 

gesprek omtrent deze problematiek. Om samen te kijken of/en door bestaande 

werkingen tegemoet kunnen komen aan deze urgente nood. 

Misschien meteen ook de gelegenheid om de invulling van andere locaties in de wijk 

eens af te toetsen aan de behoeften en te bekijken of er een gemeenschappelijke 

invulling kan aan gegeven worden.

Wij hopen dan ook om zo snel mogelijk iets van u te vernemen met enkele mogelijke 

data voor een opbouwend overleg waar we samen met de ondertekende partners naar 

uitkijken.

Met vriendelijke groeten, 

• De Zuidpoort vzw

• Gebiedsgerichte Werking Stad Gent

• Het Prisma brugfiguur

• Samenlevingsopbouw Gent vzw

• vzw Jong

• Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent vzw



Intussen vinden de helden meer en meer stukjes die blijken deel uit te maken 
van een grote puzzel, waarop ze steeds beter zicht krijgen

september 2014

de heropening van het 
wijkrestaurant.

de brief vanuit het 
buurtteam naar de 
schepenen.

een analyse van 

gebiedsgerichte werking 

van de stad gent, die in 2010 

al de nood aan ontmoeting 

in de wijk vaststelt.

de gesprekken op de bank 

waardoor ze eenzame 

mensen ontmoeten.

het team bedenkt 3 mogelijke pistes die een deel van de oplossing kunnen 
zijn:

oktober 2014

het toegankelijker 
maken van 
psychologen 
(bijvoorbeeld door er 
een in het 
wijkgezondheids-
centrum op te nemen).

meer mogelijkheden 
scheppen om om te gaan 
met stress / piekeren / 
zorgen maken 
(bijvoorbeeld door 
betaalbare 
mindfulness, yoga, …).

een goed uitgewerkte 
ontmoetingsplaats 
met luisterende oren 
in nieuw gent.



hoeveel 
pieker je?

Waarover 
pieker je?

hoe vaak 
spreek je 
erover met 
anderen?

met 
wie?

wat zie 
je zelf als 

oplossing?

enkele 
persoonlijke 
gegevens en 
voorkeuren

De helden beslissen om zelf al het luisterende oor te zijn. Ze stellen een 
bevraging op en bezoeken verschillende plaatsen om van buurtbewoners te 
horen hoe zij met stress te maken hebben.

oktober 2014



Het heldenteam zet nu koers richting 
café zonder bier om een 
ontmoetingsplaats te bezoeken. Bond 
zonder naam heeft er sinds 1978 een 
ontmoetingsplaats voor eenzame 
(soms dakloze) mensen.

Ze hebben nooit de ambitie gehad wetenschappers te zijn en wiskundige 
formules los te laten op de ingevulde Enquêtes. Wel zien ze dat de enquête 
een goed instrument is om te luisteren naar anderen. En ze horen opnieuw de 
grote nood aan een goede ontmoetingsplaats in Nieuw gent. Een plaats 
zonder specifieke doelgroep, een plaats waar iedereen zich welkom 
voelt.

november 2014

Het is hier een plek 
voor ONT-SPANNING (weg 

met spanningen, tot rust komen) en 
ONT-MOETING (er moet hier niks). 

Mensen die op straat leven gaan gebukt 
onder stress, daarom is het belangrijk 
dat er in het café niks moet en 
ontspannen kan worden.

Er wordt vooral geluisterd, wel 
doorverwezen, niet 

geholpen.

Julien van Café Zonder Bier 

(Bond Zonder Naam)



De helden onderzoeken ook wat ontmoeting in de zuidpoort betekent. 

Welke 
regels hebben 

we?

Wat is 
daarvoor 
nodig?

Wat is 
ontmoeting 

bij ons?

December 2014

Er zijn 
geen 

verplichtingen, 
je mag er 
gewoon 
‘zijn’.

je mag 
er binnen 
en buiten 

wanneer je 
wil.

het is vooral 
open als andere 

diensten gesloten 
zijn.

de verantwoordelijke 
bewaakt de regels.

er is 
altijd een 
luisterend 

oor.

het is er 
heel net.

Elke held schrijft zijn indrukken neer en deelt die met de rest van het team. 



Met al hun bevindingen schrijven ze een nota over wat een goede 
ontmoetingsplaats zou kunnen zijn.

Waarom?

Wat?

voor wie?

hoe?

wanneer?

Waar?

door wie?

andere 
vragen



Intussen organiseert de stad gent (dienst stedelijke vernieuwing, onder 
leiding van schepen van Wonen Tom Balthazar) een projectenatelier voor 
nieuw gent. Met 40 vertegenwoordigers van verenigingen en 
stadsdiensten zoeken ze naar enkele zichtbare, haalbare 
projecten op korte termijn voor de wijk. Deelnemers kunnen op 
voorhand een project indienen. Onze helden dienen natuurlijk hun plan 
voor een ontmoetingsplaats in.

Januari 2015

1. De vrije ruimte naast de kerk 
herinrichten om ontmoeting en spel te 
stimuleren.

3. Een multihuis waar geëxperimenteerd kan worden 
met verschillende werkvormen om ontmoeting te 
creëren. Bijvoorbeeld een doorgeefwinkel, 
wassalon, kringwinkel, koffiebar, … Telkens met 
ontmoeting als doelstelling.

Op het einde van de dag hebben ze 3 projecten waar ze mee verder willen:

 2. Een wijkkoor.



ondertussen is de werkgroep ontmoeting 
geboren! Die zal bekijken hoe meer 
ontmoeting kan ontstaan in nieuw gent.

 Trotse 
meters en peters:

- De Zuidpoort 
- Dienst              
  Beleidsparticipatie  
    (Stad Gent)
 - Dienst Ontmoeten  
   en Verbinden 
   (Stad Gent)
 - InGent
 - OCMW Gent
 - Samenlevings-
    opbouw Gent vzw
 

Ze plannen om de 2 weken een buurtontbijt. Elke meter of peter is om de 
beurt verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten.

50 cent 

per o
ntb

ijt

enthousiaste 

vrijwilligers

80 

buurtbewoners

Januari 2015

maart 2015



Onze helden staan aan de wieg van wat een 
babyboom kan worden: ze verwelkomen 
vandaag de werkgroep multihuis.

 Trotse 
meters en peters:

- De Zuidpoort 
 - Diensten Stad Gent:
    Ontmoeten en 
    Verbinden, 
    Beleidsparticipatie, 
    Stedelijke 
    Vernieuwing en 
    Wonen 
 - InGent
 - OCMW Gent
 - Samenlevingsop-
    bouw Gent vzw
 - WoninGent

maart 2015

tot nog toe was een 
ontmoetingsplaats voor nieuw gent 
een luchtkasteel. Maar nu wordt het 
concreet!

Het multihuis wordt verder 
vormgegeven en 
voorgesteld op het gents 
schepenenoverleg. 
Onze helden branden een 
kaarsje …

Al snel blijkt dat er in Nieuw gent geen 
gepaste ruimte beschikbaar is. daardoor 
groeit de idee van een tijdelijk onderkomen 
in enkele ingerichte containers.

april 2015

De kersverse werkgroep maakt 
een inventaris van bestaande 
ontmoetingsplaatsen (en hun 
drempels) en zoekt ook ruimtes 
waar een nieuwe plaats kan 
gecreëerd worden.

Daarnaast gebruiken onze helden tijd en energie om op een 2de 
Spoor te starten. Lees er meer over IN DEEL 2.



in opvolging van het projectenatelier keurt het gentse college van 
burgemeester en schepenen middelen goed voor het multihuis! 
het is de ambitie dit tegen eind 2015 te verwezenlijken!

juli 2015

Nieuw 
Gent is de 

max!

Ingent biedt aan om een 
doorgeefwinkel te starten in 
het multihuis.

samenlevingsopbouw Gent maakt 
kenbaar dat ze graag een 
klusatelier starten om 
bewoners eenvoudige 
herstellingen aan hun woonst aan 
te leren.

april 2015



een klein team (De Zuidpoort, Dienst 
beleidsparticipatie, Dienst Ontmoeten en 
Verbinden, InGent en samenlevingsopbouw) 
bedenkt hoe ze met 5 of 6 containers een 
multihuis kunnen opzetten met een bar, 
doorgeefwinkel, klusatelier.

september 2015

in de Werkgroep Multihuis verneemt 
ze dat er gesprekken gaande zijn 
tussen de stad en ‘Voetbal in de 
stad’. Deze organisatie werd 
gevraagd om het multihuis te 
coördineren en er een eigen 
aanbod uit werken. Verbazing alom!
De situatie zit gebeiteld: er komen 
geen gesprekken met andere 
kandidaten voortrekkers.

januari 2016

voor onze helden is het nu al een 
paar maanden windstil. Het is 
wachten en nog eens wachten op  
goedkeuringen, offertes, studies, 
bouwaanvragen, architecten, …

Schepen Balthazar en 
samenlevingsopbouw gent 
maken intussen een 
samenwerkingsovereenkomst 
waarin de subsidies voor 
het personeelslid van het 
klusatelier zijn geregeld.

De Architecten komen met een eerste voorstel en de beschikbare 
budgetten en rollen worden duidelijker. In september kan alles er staan!

maart 2016



het kleine groepje trekkers vraagt de architecten nog eens aan de 
tekentafel te gaan zitten en geeft opmerkingen.

Het 
terras is 
best naar 
het zuiden 
gericht.

De 
doorgeefwinkel 

heeft 2 in plaats van 
1 container nodig.

het moet 
meer één 

geheel zijn, in 
elkaar 

overlopen.

kunnen we 
geen huisje bouwen in 

hout in plaats van 
containers?

de 
keuken mag 

kleiner.

het nieuwe plan heeft rekening gehouden met bijna alle opmerkingen. 
Er komt zelfs een extra, zevende container!

APRIL 2016

GRAAG DUBBELE 
DEUREN BINNENIN, DAN 

IS HET MEER EEN 
GEHEEL.

HET TERRAS LATEN 
DOORLOPEN TOT AAN HET 

BUURTCENTRUM.

DEZE MUUR WORDT 
VOLLEDIG BEPLANT MET 

KLIMPLANTEN.

Intussen zijn de onderhandelingen met Voetbal in de stad rond en is 
zeker dat zij het geheel zullen coördineren. 

juni 2016



juli 2016
juli 2016

half september verspreidt voetbal in de 
stad zijn vacature. Er wordt een voltijds 
projectmedewerker gezocht die alles in 
goede banen zal leiden.

september 2016

Tijdens de zomer maken de 
uitbaters ingent, 
samenlevingsopbouw en 
voetbal in de stad verdere 
afspraken

november 2016
juli 2016

I Love
Nieuw gent

eind oktober valt ellen 
als beste kandidaat uit de 
bus. Zij zal in december 
starten.

begin januari 2017 wordt alles in gereedheid 
gebracht voor de levering van de containers.

januari 2017



Niet veel later komen de containers aan. ooievaar Pino kijkt toe en ziet dat 
het goed is.

Pino

Doorgeefwinkel

klusatelier bar

25 januari 2017 opent koffiebar ‘Bij Pino’ voor het eerst zijn deuren.
Het klusatelier (door samenlevingsopbouw) start in februari en de 
doorgeefwinkel (door ingent) in april.

Ooievaar pino 
komt al meer 
dan 10 jaar op 
bezoek in nieuw 
gent. 

Hij komt 
helemaal 
alleen uit 
verre landen 
naar ons 
gereisd, maar 
voelt zich hier 
thuis.

‘pino’ laat zich 
ook 
gemakkelijk 
uitspreken in 
alle talen.

in de koffiebar is er steeds gratis 
koffie, thee en water. 
Later komen er frisdranken tegen 
democratische prijzen.







met ongelooflijk veel dank aan de superhelden in dit verhaal:

(40 van de 62 helden hebben armoede-ervaring)

ook veel dank aan alle organisaties en diensten die een 
belangrijke rol spelen in dit verhaal:

Alain
An
Anne-marie
Annemie
Annie
Antoinette
Berg
Carine
Christine
Danny
David
Diederik
Els
Emile
Eric
Erwin
Eugenie
Gèry
Gilberte
Gina
Ginette

Hans
Hilde
Huguette
Inge
Ingrid
Isabelle
Ivo
Jan
Jean-Marie
Johan
Jozef
Ketty
Koen
Lia
Licorice
Lieve
Liliane
Luc
Marianne
Marijke
Marina

marlies
Marnix
Martine
Michel
Monique 1
Monique 2
pascal
Patrick
Philip
Piet
Roland
Rony
Rosanne
Rudy
Sabine
Sil
Steven
Tania
Valentijn
Yvonne

- CAFé ZONDER BIER (BOND 
ZONDER NAAM)
- DIENST ONTMOETEN EN 
VERBINDEN STAD GENT
- CAW OOST-VLAANDEREN
- CENTRUM BASISEDUCATIE 
LEERPUNT
- DE GENTSE SCHEPEN VAN 
ARMOEDEBESTRIJDING RUDY 
CODDENS
- DE GENTSE SCHEPEN VAN 
WELZIJN RESUL TAPMAZ
-DE GENTSE SCHEPAEN VAN 
WONEN TOM BALTHAZAR
- GERAARKE
- INGENT
- JUSTITIEHUIS GENT
- KRAS

- KWADRAET
- OCMW LDC DE REGENBOOG
- OCMW NIEUW GENT
- OCMW TEAM 
WOONBEGELEIDING
- OPEN ARMEN HALLE
- SAMENLEVINGSOPBOUW GENT
- STAD GENT (DIENST 
BELEIDSPARTICIPATIE, DIENST 
STEDELIJKE VERNIEUWING, 
DIENST WONEN)
- STRAATHOEKWERK
- VREDERECHTER VAN HET 4DE 
KANTON GENT
- WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM 
NIEUW GENT
- WONINGGENT



De Zuidpoort maakt mensen sterker om armoede te bestrijden. 
Onder andere op volgende manieren:

ontmoeting

een kop koffie, 
babbelen, 
een spel spelen, ...

kookatelier

Samen koken en eten. 
3 gangen voor €2.

pretloket

betaalbare 
uitstappen.

vorming krijgen

vormingen over
Voorbeeld:
het vredegerecht, 
schuldbemiddeling, 
verzekeringen, ...

steungroep

een groep van 
mensen die steun 
zoeken en/of steun 
geven. 

parlement

Maandelijkse 
vergadering over het 
reilen en zeilen 
binnen en buiten De 
Zuidpoort. 

dialoog

ervaringen delen, 
oplossingen zoeken 
en daarover in 
dialoog gaan.

vorming geven

voor scholen, 
diensten, 
bedrijven, ... over 
armoede.

echo

Ons eigen tijdschrift 
over het leven in en 
buiten De Zuidpoort. 



De zuidpoort vzw
Rerum-Novarumplein 25

9000 gent
09 245 09 05

www.dezuidpoortgent.be
www.facebook.com/dezuidpoort

Steven
steven@dezuidpoortgent.be

0478 52 92 78

Licorice
licorice@dezuidpoortgent.be

0472 03 54 70

Wat jij kan doen

kom naar 
onze 

activiteiten!
word 

vrijwilliger!

doe een 
gift! volg 

ons!

Zonder fiscaal attest:
IBAN: BE82 8915 8405 2568
BIC: VDSPBE91

Met fiscaal attest:
vanaf 40 € overmaken aan 
het Netwerk tegen 
Armoede met vermelding van 
ons projectnummer ‘501’.
IBAN: BE95 6524 8038 0458
BIC: HBKABE22

kom langs of 
maak een 
afspraak 
met licorice

via onze 
website of 
Facebook

kom langs of maak een 
afspraak als je meer 
te weten wil komen.
De kalender vind je 
op onze website 
www.dezuidpoortgent.be

http://www.netwerktegenarmoede.be/gift%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.netwerktegenarmoede.be/gift%22%20%5Ct%20%22_blank




in deze strip lees je alles over de superhelden van 

vzw de zuidpoort die 3 jaar lang ten strijde trokken 

tegen      de stress in hun leven.

Ze bundelden hun supersonische krachten en gaan op 

zoek naar partners in de wijk en in de stad Gent. na een 

lange weg zijn de helden dan ook erg opgetogen dat er 

een nieuwe ontmoetingsplek is in nieuw gent. Welke 

wegen de helden bewandelden in hun zoektocht kan je 

lezen in deze strip. 

Met speciale dank aan alle helden en                                                      

partners die “Bij pino” mogelijk maken.


